
Beloftes en speerpunten

In 2020;

• Hebben we 
bedrijfsopleidingen 
verbreed met meer inzet op 
nieuwe markten en nieuwe 
producten

• Hebben we een meting 
gehouden onder onze 
alumni om verder richting te 
geven aan ons alumnibeleid 

In 2022; 

• zijn de competenties die 
nodig zijn voor een leven 
lang ontwikkelen verwerkt in 
ons curriculum

• bieden wij een modulair, 
certificaat-gericht 
onderwijsaanbod aan voor 
om- en bijscholing

• is er een alumnibeleid 
om werkenden te binden 
aan onze organisatie 
(community)

In 2022 zijn er o.a. zes nieuwe certificeerbare modules ontwikkeld die flexibel te 
volgen zijn door werkenden (afhankelijk van wettelijke mogelijkheden). 

• Samenwerking met partners in de regio aan arbeidsmarktvraagstukken: 
raamovereenkomst uwv, participatie regionaal mobiliteitsteam, platform 
MaakJeStap, aanbod op mbo.nl

• In de sector Bouw en Tech, Zorg en Welzijn en Dienstverlening is samen met 
partners gewerkt aan een aanbod voor LLO. Voorbeelden zijn: 
- Opstart ICCU voor in- en doorstroom op de IT-arbeidsmarkt 
- Nationale Zorgklas en Learning labs in de VVT 
- Officiële erkenning voor de branche opleiding kok en zelfstandig   
 werkend kok

• Het scholingsaanbod voor volwassenen is verder uitgebreid. Voorbeelden: 
monteur zonnepanelen, gastvrijheid in de zorg, patisserie 

• Uitvoering van het beleid valideren van werkervaring in verschillende pilots
• Alumninetwerk is van start

Verwacht effect: in alle opleidingen zijn competenties voor Leven 
Lang Ontwikkelen (zoals kritisch denken, werknemersvaardigheden, 
burgerschap ICT-skills etc.) herkenbaar verwerkt.  

• focus verlegd naar het flexibel vormgeven van ons onderwijs waarin 
de studenten én werkenden/werkzoekenden steeds meer zelf regie 
kunnen nemen over hun leer- en loopbaanproces 

Verwacht effect: de vraag vanuit het bedrijfsleven naar ons flexibele 
aanbod voor werkenden is gegroeid. 

• 4594 volwassen deelnemers van 21 jaar en ouder
• 350 cursussen, trainingen en maatwerkopleidingen, waarvan 82 

korter dan een jaar
• 9,9 mln omzet: 82% bekostigd en 18% onbekostigd
• 90% van onze klanten geeft ons een 8 of hoger (CEDEO 2020)

Wij ontwikkelen 
mogelijkheden voor een 
leven lang ontwikkelen. 

Realisatie Midterm review 2021 Merkbaar en meetbaar effect 2021

Realisatie komt overeen met 
doelstelling KA of Merkbaar/
meetbaar effect komt overeen 
met doelstelling KA

Realisatie loopt achter bij 
doelstelling KA of Merkbaar/
meetbaar effect blijft achter bij 
doelstelling KA

Geen merkbaar/meetbaar effect 
opgenomen in KA, geen vergelijking 
mogelijk

Nog te weinig cijfers beschikbaar 
voor vaststellen meetbaar/merkbaar 
effect

Legenda

Realisatie wijkt af van doelstelling 
door gewijzigd beleid/nieuwe 
inzichten
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